Protokół z zebrania członków Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
„Karolewska”.
W dniu 7.01.2014r. w Łodzi w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34,
odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
"Karolewska" .
Zebranie dotyczyło podsumowania działalności Stowarzyszenia za okres VI - XII 2013r.
W zebraniu wzięło udział 31 osób – kworum ( załącznik nr 1 ).
Prezes Zarządu Stowarzyszenia – pani Ewa Grzelak powitała zebranych i zapoznała ich z porządkiem
obrad:
1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres VI – XII 2013r.
2. Propozycje planu finansowego na rok 2014.
3. Sprawy różne:
- informacja o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła.
- utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia
- zmiana konta bankowego
- wykluczenie członków zalegających ze składkami
Przebieg zebrania
1. Skarbnik Stowarzyszenia pan Andrzej Bzowski przedstawił sprawozdanie finansowe
za okres VI-XII 2013r. ( załącznik nr 2 )
Zebrane pieniądze rozdysponowane zostały min. na dofinansowanie wycieczek szkolnych,
dofinansowanie wypoczynku letniego, finansowanie obiadów dla dzieci w trudnej sytuacji
materialnej.
2. Prezes Stowarzyszenia pani Ewa Grzelak przedstawiła propozycje planu finansowego
na rok 2014.
Plan finansowy na rok 2014 został przyjęty.
3. Następnie pani wiceprezes Marzena Pruk poinformowała zebranych o utworzeniu strony
internetowej Stowarzyszenia (http://www.zss2.edu.pl/stowarzyszenie-karolewska/) oraz
zmianie jego konta bankowego. Utworzono także konto na portalu społecznościowym
facebook.
Przedstawiono także informację o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła”
w celu przeprowadzenia „Akcji 1% z podatku” (szczegóły na stronie internetowej
Stowarzyszenia).
Zebrani, poinformowani zostali również o tym, że Decyzją Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z
paragrafem 16 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia, jego członkowie zalegający ze składkami przez
okres 6 miesięcy, zostają wykluczeni z listy członków.
Są to następujące osoby:
Pani Marta Czajczyńska
Pani Małgorzata Michalska – Kulig
Pani Ewa Popławska
Pani Marta Zimoń
Przewodnicząca kończąc zebranie, podziękowała wszystkim za obecność.
Na tym obrady zakończono.
Załączniki nr 1 – lista obecności
Załącznik nr 2 - treść sprawozdanie finansowe za okres VI – XII 2013r.
Przewodniczący:
Sekretarz:

